OPT-86 JÄRJESTÄÄ 18.12.2022

JUNIOREIDEN TOP
SPTL:n luvalla, Ratamotien pöytätennishallissa,
Ratamotie 22, Oulu

KILPAILUTIEDOT

LUOKAT
Kello 10.00
Junioreiden TOP 25€

Pelipaikan ovet aukeavat aamulla kello 8.30 mennessä. Kilpailuissa on käytettävissä
maksimissaan 16 pöytää. Kilpailualustana on Topflor-pöytätennismatto.
Junioreiden TOP-luokkaan voivat osallistua kaikki juniori-ikäiset pelaajat (s. 2004 tai
myöhemmin). Pelijärjestelmä takaa kaikille runsaasti otteluita ja se sopii kaikille taitotasoille.
Alustava suunnitelma on sijoittaa pelaajia aluksi pieniin alkulohkoihin, joiden tulosten perusteella
pelaajat sijoitetaan suurempiin TOP-lohkoihin. Tarvittaessa parhaat juniorit sijoitetaan suoraan
ylimpään TOP-lohkoon. Lohkoissa vapaa pelaaja tuomaroi. Ottelut pelataan paras viidestä erästä
11 pisteeseen.
Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin.

Ilmoittautumiset nettilomakkeella
torstaihin 15.12.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/3LPEf2C
Ilmoittautuneet: https://bit.ly/3Sdg4gK

Tervetuloa pelaamaan syyskauden
tärkeimpään juniorikilpailuun!

Tiedustelut: Mieluiten sähköpostilla oulunpoytatennis@gmail.com tai +358504858200 / Teemu
Arvonta: Suoritetaan pelipaikalla noin 60 minuuttia ennen luokkien alkua.
Leikkuripäivä: S unnuntai 11.12.2022
Kilpailupallo: Andro Speedball ***
Palkinnot: Turnauksessa palkitaan kiertopalkinnolla paras mies- ja naisjuniori, paras
kadettipoika ja -tyttö, paras nappulapoika ja -tyttö. Lisäksi kilpailun johto palkitsee kilpailun
parhaan tsempparin erillisellä palkinnolla.
Ylituomari: Teemu Oinas, muu kilpailujohto OPT-86:n johtokunta.



Aikataulu: Kilpailut alkavat kello 10.00 ja päättyvät noin kello 17.00 mennessä. Mahdollisista
muutoksista tiedotetaan SPTL:n sivuilla ja sähköpostitse kilpailuihin ilmoittautuneille pelaajille.
Kahvio ja ruokailu: Kisapaikalla on kahvio, jossa tarjolla kahvia, virvokkeita ja pikkupurtavaa.
Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut tulee maksaa ennen kilpailua OPT-86:n tilille FI91
1510 3500 0362 02, MobilePayllä (32946), Smartumilla, Edenredillä, ePassilla tai Eazybreakilla.
Pelaajan tulee ilmoittaa maksetusta maksusta ilmoittautumisen yhteydessä sille varattuun
kenttään. Mikäli maksu kilpailupäivänä puuttuu, niin pelaaja ei pääse mukaan arvontaan.
Majoitus hallilla: Ratamotien pöytätennishallilla on mahdollisuus majoittua pe-su öiksi hintaan
10€ / hlö / yö. Hallilla on ilmapatjoja, sänkyjä, retkisänkyjä ja vuodesohva joissa majoitustilaa
noin 15 hengelle kutsun julkaisuhetkellä. Tuo oma makuupussi, makuualusta, tyyny ja lakanat
tarpeen mukaan.
Leiri ja valmentajapäivä: Kilpailua edeltävänä perjantai-iltana ja lauantaina järjestetään
junioreiden leiri ja valmentajapäivä. Leirin ja valmentajapäivän tarkemmat tiedot ovat tämän
kutsun toisella sivulla.
www.opt-86.fi

OPT-86 JÄRJESTÄÄ 16.-17.12.2022

JUNIORILEIRI JA VALMENTAJAPÄIVÄ
Ratamotien pöytätennishallissa, Ratamotie 22, Oulu

INFO
Leiri:

HINNAT
Leiri 25€ / pelaaja
Valmentajapäivä 10€ / valmentaja

Ilmoittautumiset nettilomakkeella
torstaihin 15.12.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/3LPEf2C
Ilmoittautuneet: https://bit.ly/3Sdg4gK

Tervetuloa juniorileirille ja
valmentajapäivälle Ouluun!

Leirin harjoitukset perjantaina klo 18.00 - 20.00. Lauantaina aamupäivän harjoitukset klo 10.00 12.30 ja iltapäivän harjoitukset klo 14.30 - 17.00.
Valmentajapäivä:
Valmentajapäivän osallistujat tekevät OPT-86:n valmennuspäällikön Vladimir Brilin ja muiden
OPT-86:n valmentajien opastamana pallolaatikkoharjoittelua leirin junioreille. Valmentajat
osallistuvat harjoituskuvioiden suunnitteluun yhdessä Vladimir Brilin kanssa. Valmentajat saavat
vetääkseen omat pienryhmät.
OPT-86 järjestää lauantaina noin klo 18.30 alkaen tunnin mittaisen valmennusseminaarin hallin
viereisen Ravintola Tarantellan kabinettitiloissa. Seminaarin vetäjinä ovat OPT-86:n valmentajat
Vladimir Brilin johdolla. Seminaarin jälkeen ravintolan saunatilat on varattu koulutukseen
osallistuneiden käyttöön. Seminaarin aiheena on Vladimir Brilin näkemys siitä miten junioreiden
pitäisi harjoitella kun tavoitteena on kehittyä lajin huipulle Suomessa ja kuinka päästä mukaan
myös kansainvälisen pöytätenniksen alati kiihtyvään vaatimustasoon.
Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muutoksiin.
Tiedustelut: Mieluiten sähköpostilla oulunpoytatennis@gmail.com tai +358504858200 / Teemu
Ilmoittautumismaksut: Ilmoittautumismaksut tulee maksaa ennen tapahtumaa OPT-86:n tilille
FI91 1510 3500 0362 02, MobilePayllä (32946), Smartumilla, Edenredillä, ePassilla tai
Eazybreakilla. Pelaajan tulee ilmoittaa maksetusta maksusta ilmoittautumisen yhteydessä sille
varattuun kenttään.
Majoitus hallilla: Ratamotien pöytätennishallilla on mahdollisuus majoittua pe-su öiksi hintaan
10€ / hlö / yö. Hallilla on ilmapatjoja, sänkyjä, retkisänkyjä ja vuodesohva joissa majoitustilaa
noin 15 hengelle kutsun julkaisuhetkellä. Tuo oma makuupussi, makuualusta, tyyny ja lakanat
tarpeen mukaan.
www.opt-86.fi

